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รายงานวิจัยในชัน้เรียน 
 

เร่ือง เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม 

การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

โดย 
นายพนาดร  แสนใจ 

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 25562 
โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) เขต 6 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 รายงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ
ติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม       
การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6           
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนและหลังเรียน เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
การใช้กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 2) เพื่อความสนใจในวิธีสอนเรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม  การพัฒนาการคิด การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ท่ีเกิดจากผู้รายงานได้
แสวงหาข้อมูลและวิธีการท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหานักเรียน หรือ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ 
และยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น   ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อ 7.7 ของ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีว่า ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนของครู 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณนายวุฒิ ชัย วันทมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และ 
นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ท่ีส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครู
ได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียน  นางสาวสมฤททัย คงงามและคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ท่ีกรุณาให้    
ความอนุเคราะห์  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ความคิดท่ีมีประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และ
ขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการทุกคนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการวิจัยและเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  จนกระท่ังการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 
 

นายพนาดร  แสนใจ 
ผู้วิจัย 
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รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
1. ชื่อเร่ืองวิจัย   
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ในช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 
2. ประเภทการวิจัย     

  แบบทดลอง          ประดิษฐ์ พัฒนาส่ือนวัตกรรม     
  แบบส ารวจ      แบบเปรียบเทียบ  
  แบบหาความสัมพันธ์            อื่น ๆ   

 
3. ความส าคัญของปัญหา 

ตามหลักสูตรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2562) ได้ก าหนดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6           
เรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ รู้จักใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาทางเทคโนโลยี และสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และชีวิตประจ าวันได้  

จากสภาพปัจจุบันพบว่าวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยี เป็นวิชาท่ี
นักเรียนไม่ให้ความส าคัญมากนัก เพราะว่าเป็นรายวิชาท่ีคิดว่ายากต่อการเข้าใจและไม่เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวนนักเรียนท่ีสอบผ่านแต่   
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีจ านวนน้อย นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 4 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยี เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิชาท่ียากท าให้ไม่พยายามท่ีจะท าความเข้าใจ   
ไม่ซักถามข้อสงสัย ในฐานะท่ีผู้วิจัย จึงได้คิดค้นรูปแบบนวัตกรรม  ได้แก่  วิธีการสอนแบบการใช้
กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียน เพื่อเป็นทางเลือกในการ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจเพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กิจกรรมการเรียน
แบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน แล้วนักเรียน
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็น  
การวิจัยท่ีด าเนินตามแผนการสอน และแสดงการวิเคราะห์ผลการใช้แผนการสอน ดังกล่าว  
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4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการคิด  
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  
 2) เพื่อความสนใจในวิธีสอนเรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต           
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 
5. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยกิจกรรมการเรียนการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม  
การพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ในช้ันเรียน  
 ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ความสนใจในวิธีสอน  
 
6.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน ากิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียน มาใช้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน และเป็นวิธีการสอนท่ีสร้างความสนใจท าให้นักเรียนรู้สึกว่า
เนื้อหาวิชาท่ีจะเรียนไม่ได้ยากอีกต่อไป 
 
7.  วิธีด าเนินการวิจัย 
           รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัย การส ารวจ (Exploratory Study) โดยใช้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน และแบบวัดความสนใจทางการเรียน 
           ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ จ านวน 39 คน  
 
 

8.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
           แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแบบวัดความสนใจทางการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 
เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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9.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาหลักสูตรรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) จากเอกสารต าราและงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนตัวอย่างกิจกรรมการเรียน  
แบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ในในระบบอินเทอร์เน็ต 

2. ศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม 
การพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน 

3. จัดแบ่งเนื้อหา เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เวลา 4 คาบ 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างขึ้น
ตามค าอธิบายรายวิชา มีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและหลักสูตร โดยการพิจารณาจากตัวชี้สัด และค าอธิบายรายวิชา   
เป็นแนวทางในการท าแบบทดสอบ 

2. ใช้การหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการใช้การวิเคราะห์ค่าวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด โดยเลือกข้อท่ีมีความเท่ียงตรงมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้เป็นข้อสอบปรนัย
จ านวน 10 ข้อและอัตนัย 1 ข้อ 
 
แบบทดสอบวัดความสนใจในวิธีการสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ผู้วิจัยได้ใช้แบบของวิไลพร ด าสะอาด ท่ีผ่านการทดสอบหาคุณภาพมาแล้ว 
 
10.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1 . เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้                  
t-test for Dependent Sample ตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 

2. เปรียบเทียบความสนใจ ภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
โดยใช้ t-test for Dependent Sample ตามข้อสมมุติฐานข้อท่ี 2 

3. สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค านวณจาก
สูตร ดังนี้ 
      3.1 ค่าคะแนนเฉล่ีย ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2536 : 59 ) 

X = ΣX 
               N 

เมื่อ X  แทน ผลคะแนนเฉล่ีย 

ΣX แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
      N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
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3.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ . 2536:63 ) 

S.D. = N ΣX2 – ( ΣX )2 
                                           N(N- 1 ) 

เมื่อ   S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

ΣX แทน ผลรวมของคะแนน 
X 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 

11.  ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2562  
 
การประเมินผล N ΣD ΣD2 t - test 
ก่อนเรียน 39 173 1223 20.01** 
หลังเรียน 39    

t 0.05 2.06 t 0.01 2.78 
** มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 1 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t- test พบว่าค่า t 20 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างเช่ือมั่นได้ท่ี 99.% ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าส่ือหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนท่ีครูใช้ตามแผนการสอน คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการเรียนและหลังเรียน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 
เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
โดยการใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน 

  
การประเมินผล N ΣD ΣD2 t - test 
ก่อนเรียน 39 543 11811 24.54** 
หลังเรียน 39    

t 0.05 2.06 t 0.01 2.78 
** มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t- test พบว่าค่า t 24.54 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างเช่ือมั่นได้ท่ี 99.% ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าส่ือหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนท่ีครูใช้ตามแผนการสอน คือการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน มีประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนมีความ
สนใจให้สูงขึ้นจริงตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 

 
12.  การสะท้อนผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนวิชา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียน แบบการใช้กระบวนการกลุ่ม             
การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียน จากผลการวิจัยได้สะท้อนผลการวิจัย
ตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้  

จากสมมุ ติฐานข้อท่ี  1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง           
การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562        
ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด            
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน ก่อนการเรียนและหลังการเรียนแตกต่างกันจาก การศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด            
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.01 นั่นแสดงว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการ
พัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน หลังการทดลองมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีแตกต่างกันจริงซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

จากสมมุติฐานข้อท่ี 2 ด้านความสนใจในวิธีการสอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การ
ติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562         
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม
ในช้ันเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันจากการวิจัยพบว่า ความสนใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม
ในช้ันเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ คือนักเรียนมีความสนใจในวิธีการสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เรื่อง การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 มากขึ้นท้ังนี้การเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด  
การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในช้ันเรียน เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการ
แก้ปัญหา การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจท่ีซับซ้อน การเน้น
คุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตยในช้ันเรียน ทักษะทางสังคม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบ
ร่วมกันและการร่วมมือภายในกลุ่มจึงท าให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวเองและของเพื่อน   
ท่ีมีผลการเรียนท่ีอ่อนกว่าเนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย  
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สมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และ
ความส าเร็จของกลุ่ม ท้ังโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมท้ังการเป็น
ก าลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ
เรียนของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของ
แต่ละบุคคลคือ “ความส าเร็จของกลุ่ม” 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนบประเภทเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบฝึก นวัตกรรมต่าง ๆ หรือบันทึกคะแนน 

พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเป็นหลักฐานต่องานวิจัยนี้ ต้ังแต่หน้านี้เป็นต้นไป 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายนาดร แสนใจ 
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
เร่ิมท างานที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเม่ือ  ปีการศึกษา 2556 
ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ปีการศึกษา เร่ือง 

2556  
2557  
2558  
2559  

 


